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hazavágynak
a paprikát szüretelő
elítéltek Nagyfáról
Csak a családjukra tudnak
gondolni munkavégzés közben is azok az elítéltek, akik
paprikát szüretelnek a szabad
ég alatt a Szegedi Fegyház
és Börtönhöz tartozó nagyfai
intézetben. A 660 hektáros
gazdaságban idén 12 hektáron
termett kétféle paprika. A szüretelők szerint a munka teszi
könnyebbé mindennapjaikat,
minden órával közelebb kerülnek a szabaduláshoz és szeretteikhez. Fogadkoznak: soha
életükbe nem kerülnek többet
vissza a rácsok mögé.
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él év múlva szabadulok. Négy éve
vagyok már börtönben, ebből két
évet ültem Nagyfán. A négyéves
lányom apa nélkül nőtt fel. Van egy 6
esztendős idősebb fiam is. Már nagyon
várom, hogy lássam őket. Soha többé
nem kerülök vissza a rácsok mögé –
fogadkozott a 29 éves József.
A battonyai férfi egyike azon 30
elítéltnek, akik szeptember elejétől
naponta 8 és 17 óra között szüretelik
a paprikát a nagyfai börtönben. A
Nagyfa-Alföld Kft.-hez tartozó 660
hektáros területből a paprika idén
12 hektárt foglalt el. Az 5 hektáron
termő kápiapaprikát a fogvatartottak
már október elejére betakarították, a
fűszerpaprika-szüretet a hónap végén
fejezték be. Ottjártunkkor tucatnyi
fogvatartott szedte a fűszerpaprikát
zsákjaikba: az őszi nap sugarai
cirógatták az elítéltek arcát, a napfény
vörösen csillant meg a paprikahúson.
– Nagyfa előtt a szegedi
Csillagbörtönben ültem. Ott is
dolgoztam, kórházi ágyakat szereltünk
össze. Azt a munkát is szerettem,

de Nagyfán külön jó, hogy a szabad
ég alatt tudunk dolgozni. Kicsit
sokat kell hajolgatni, de így legalább
kellemesen elfárad az ember a nap
végére, és már csak pihenni és
tévézni tér vissza a rácsok mögé.
Börtönbekerülésem előtt kőműves
voltam, de dolgoztam termőföldeken
is, így a paprikaszüretelés sem volt
idegen a számomra. Úgy tervezem,
hogy szabadulásom után visszatérek az
eredeti képesítésemhez, és építkezésen
vállalok majd kőművesmunkát. Kinn a
barátnőm, a két gyerekem, a szüleim
és a testvéreim várnak. Gondoskodni
akarok róluk, így mindent megteszek
azért, hogy ne kerüljek újra börtönbe.
A családból rajtam kívül senki nem
került szembe a törvénnyel, nehéz volt
elfogadniuk nekik és nekem is azt,
hogy idejutottam – mondta József. A
férfi büszkén mondta, hogy az elítéltek
csapatából ő szedte minden nap a
legtöbb paprikát: a fűszernövényből
másfél mázsa került be minden nap a
zsákjába. – Szabadulásom után sok
bepótolni valóm lesz a gyerekeimmel.
Elviszem majd őket a szüleimhez
Erdélybe és egy vidámparkba is –
mesélt terveiről József.
A 36 éves Nagy Lajosnak még 2020ig kell a börtönben maradnia. Egy éve
került Nagyfára. – Tizenegy gyermekem
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van. A legnagyobb 19 éves, a legkisebb
6 éves. Nagyon hiányoznak, és
megbántam amit tettem. Soha az életbe
nem akarok többet börtönbe kerülni
és elszakadni tőlük – magyarázta a
Debrecen környékén élő férfi. A civil
életben vasfelvásárlással foglalkozott,
így a fizikai munkát ő sem veti meg.
Napi 100-120 kiló paprikát szedett le
a tövekről. Szabadulása után vissza
szeretne térni eredeti szakmájához, de
ahogy fogalmazott, most már mindent
a törvény előírásai szerint végez majd.
– Jobban telik az idő a börtönben, ha
az ember dolgozik. Különösen akkor,
ha ezt a munkát a kék ég alatt teheti.
Itt egy kicsit szabadnak érzem magam.
Én jelentkeztem a paprikaszüretre.
Ha ennek vége, utána is megragadok
majd minden lehetőséget a dolgozásra,
csak ne kelljen a négy fal között ülnöm
– magyarázta Lajos. Korábban belső
karbantartóként dolgozott Nagyfán, de a
paprikaszüretet jobban élvezte.
– Nekem igazán a pénz sem számít,
amit a munkámért kapok. Csak az,
hogy a különböző feladatokkal jobban
pörögnek a napok, minden órával

KÍVÜL TÁGASABB
„Tizenegy gyermekem van. A legnagyobb 19 éves, a legkisebb 6 éves. Nagyon
hiányoznak, és megbántam amit tettem. Soha az életbe nem akarok többet
börtönbe kerülni és elszakadni tőlük...”

közelebb kerülök a szabaduláshoz és a
családomhoz.
A földeken a fogvatartottaknak
munkát adó Nagyfa-Alföld Kft.
igazgatóhelyettese, Szöllősi Zsolt
bv. ezredes elmondta, hogy a
terméskilátások jónak mondhatók,

hiszen hektáronként 6,5 tonna
fűszerpaprika kerül a raktárakba.
A munkák azoknak a Nagyfán
büntetésüket töltőknek jelentenek napi
elfoglaltságot, akik alacsony biztonsági
kockázati besorolásúak.
Kiss Gábor Gergő

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának lapja
Felelős kiadó: Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy • Főszerkesztő: Makula György bv. alezredes
Főszerkesztő-helyettes: Kellner Gergely bv. százados • Felelős szerkesztő: Kiss Gábor Gergő • Fotó: Németh Barbara
A szerkesztőség elérhetőségei
Cím: BvOP Kommunikációs Főosztály, 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.
Telefon: +36/1/301-8424, -25, e-mail: sajto@bv.gov.hu.
Nyomdai előkészítés: Gleenart Grafika Bt., Nyomda: Duna-Mix Kft., 2600 Vác, Barabás M. u. 1.
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Nagy dezső:
a szabadság mindennél fontosabb
Három börtönben töltött karácsony után ismét szerettei körében töltheti az ünnepeket a budapesti
Nagy Dezső. A 35 éves férfinek karácsony után sem kell visszatérnie a rácsok mögé. Dezső keményen
dolgozott és szabálykövető életmódot folytatott a börtönben, ezért a kiszabott hat év helyett kedvezménnyel
már négy esztendő után visszatérhetett családjához.

– November 15-én szabadulok. Hat évre ítéltek, de kedvezménnyel
napra pontosan négy év után újra szabad ember lehetek – a 35
éves Nagy Dezsőnek beszélgetésünkkor már kevesebb mint
egy hónapja volt hátra a börtönéletből a Budapesti Fegyház és
Börtönben.
– Az asztalos üzemben dolgoztam a bekerülésem óta, sok jutalmam
volt és mindig betartottam az előírásokat. Ennek köszönhető, hogy
nem kell kitöltenem a teljes büntetésemet. Első bűntényes voltam,
és nem is akarok többet visszakerülni a rácsok mögé – mondta
a férfi. Dezső már jó ideje a REMEK (Reintegráció Megvalósítását
Elősegítő Körlet) lakója, öt hónappal ezelőtt mehetett ki először
öt napra a börtönből. A Református Szeretetszolgálatnak is
köszönhetően rendeztek egy ötnapos nyári családegyesítő tábort
Velencén, ahol a férfi találkozhatott feleségével és szüleivel is.
Egész napjukat együtt tölthették, felügyelet nélkül voltak, sokat
strandoltak.
– Azután minden második hétvégén távozhattam el a börtönből.
Hatalmas erőt adtak ezek a napok a szeretteim körében a
folytatáshoz. Sokat sétáltunk Budapesten, elmentünk étterembe,
vásároltunk. Persze utána nehéz volt újra visszaszokni a rácsok
mögötti élethez, de hála Istennek már nincs sok hátra belőle.
Szerencsés embernek mondhatom magam, mert a tettem
elkövetése és a büntetésem kiszabása után is támogatott a
feleségem és a szüleim. Nem tudok elég hálás lenni nekik. A
feleségemet két évvel a börtönbe kerülésem előtt vettem el,
így négy évig nem lehettünk együtt. Nagyon sokkal tartozom
neki, és mindent megteszek majd érte a szabadulásom után.
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Korábban a kereskedelemben dolgoztam, és oda is térek vissza
még az ünnepek előtt. Nagy hajtás lesz, hiszen ruházati áruk
fuvarozásával foglalkozom, ami karácsony előtt különösen hajtós
munka – mondta Dezső. A férfi a munka mellett a börtön falain
belül református hitközösségbe járt, sokat olvasott, részt vett
több jóvátételi munkán, és részt vett a mátraverebélyi Országos
Fogvatartotti Zarándoklaton.
A férfi három karácsonyt töltött el a börtönben távol a szeretteitől,
már nagyon készül a hosszú idő után első „szabad” karácsonyára.
– A fenyőfavásárlás régen mindig az én feladatom volt. Idén már
végre újra én választhatom majd ki a családi fenyőt. Szeretek
vásárolni is, de azt még nem találtam ki, hogy kit mivel lepek majd
meg – magyarázta Dezső. Azt is elmondta, hogy azért a börtön
falain belül is próbálták megtartani az ünnepet, a zárkatársak kis
ajándékokkal lepték meg egymást.
– Azért a családdal való együttlét az igazi. Az elmúlt években
megtanultam értékelni a kisebb dolgokat is. A szabadság
mindennél fontosabb. Én most négy évet pazaroltam el belőle
a saját hibám miatt. Ez pótolhatatlan veszteség – közölte
Nagy Dezső.
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Fogvatartottak ültettek
virágot a kórházudvaron
Az egri Markhot Ferenc Kórház Hospice osztályához tartozó két
belső udvart segítettek rendbe tenni a Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet fogvatartottjai október elején. A bv. intézet
és a kórház együttműködésének köszönhetően az elítéltek
már hetedik alkalommal segítettek a virágosításban és az udvar
kicsinosításában. Az osztályon végstádiumban levő rosszindulatú
daganatos megbetegedésben szenvedő betegeket látnak el. Az
osztály célja a betegek életminőségének javítása, méltóságuk
megőrzése mellett testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és
szellemi aktivitásuk támogatása. A két belső kis udvar jó időben
kellemes időtöltést biztosít a betegeknek és hozzátartozóiknak. A
kétnapos munka első napján hat férfi elítélt kitisztította a területet
és felásta az udvarokat. Másnap hat női fogvatartott parkosított:
összeszedték a lehullott faleveleket, faháncsot terítettek és évelő
virágokat ültettek.

JÓVÁTÉTEL

segítettek a gyulai Járási
hivatal felújításában
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatalának állagmegóvásában
és felújításában segédkezett
a Békés Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet öt fogvatartottja augusztusban. Az
irodahelyiségekben és az
előterekben zajló munkával
néhány nap alatt végeztek
a fogvatartottak, hogy végül a szakemberek által
végzett teljes körű felújítás
után az ügyeiket intéző lakosok új szolgáltatásokat
nyújtó, modern helyiségeket
vehessenek birtokukba.

elítéltek szedték össze
a szemetet

elítélt mesélt a kábítószer veszélyeiről
diákoknak

A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért szemétszedési
kampányában vett részt a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben jogerős szabadságvesztést töltő 4 fogvatartott
a jóvátételi munkaprogram részeként szeptember közepén. A
szemétszedésen a fogvatartottak a Hortobágyi Nemzeti Park
debreceni területén szedtek szemetet. A négy elítélt 35 zsáknyi
hulladékot és több kidobott műszaki cikket gyűjtött össze az
erdőben. A programhoz csatlakozott a szolnoki, a kaposvári,
a veszprémi, a szombathelyi a sátoraljaújhelyi és a kecskeméti
börtön mellett a Fővárosi Bv. Intézet is.

Ismét megnyitotta kapuit a Hajdú-Bihar Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet a megye középiskolás fiataljai előtt,
akik a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal
közösen szervezett jóvátételi programon vehettek
részt. A program minden évben fiatalok százainak nyújt
lehetőséget, hogy tanuljanak és tapasztaljanak mások
hibáiból, akik valamilyen bűncselekményt követtek el.
A közel 4 éve futó prevenciós programsorozat célja,
hogy felhívja a résztvevők, érintettek vagy a velük
kapcsolatban állók figyelmét a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények súlyosságára, következményeire
és hatásaira. A szerhasználat vagy azzal kapcsolatos
tettek gyakran vezethetnek ahhoz, hogy az ember
börtönbe kerül. Most a debreceni Ady Endre Gimnázium
34 tanulójának és kísérő tanárainak mesélte el egy
fogvatartott saját, személyes élettörténetét: hogyan és
mi vezetett életében a bűncselekmény elkövetéséhez
és milyen a börtönélet, amitől óva intette a fiatalokat.
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Kalocsa

Nyíregyháza

A Pannon Oktatási Központ koordinátora, Herczeg-Magó Marianna tanárnő nyitotta
meg a 2017/2018-as tanévet a Kalocsai Fegyház és Börtönben. Az intézetben közel
száz fogvatartott kezdte meg az általános és középiskolai tanévet szeptember elején.
A tanévnyitón elhangzott: „Aki még nem fogalmazta meg céljait magában, az gyorsan
tegye meg, hiszen cél nélkül nincs miért küzdeni. Arra azonban vigyázzanak, hogy
céljaik reálisak, elérhetőek legyenek. Ne legyenek kishitűek, de nagyravágyóak
sem. Felnőtt emberként tisztában kell lenniük képességeikkel, ennek megfelelően
tervezzenek. Bízzanak önmagukban és legyenek büszkék arra, hogy iskolások!
Becsüljék meg azt a lehetőséget, amelyet Önöknek az intézet biztosít. A tudás, amit
az iskola tud adni, egy lehetőség ahhoz, hogy az életük kedvezőbb fordulatot vegyen.
Lehetőség, amellyel tudni kell élni. Tanuljanak becsülettel, ez az érdeke tanárnak
és diáknak egyaránt. Eredményt elérni csak becsületes munkával lehet.” – mondta
a koordinátor. A börtönön belüli oktatás és képzés mindig fontos volt a kalocsai
börtönnek, hiszen a bv. intézet mellett textilfeldolgozással foglalkozó gazdasági
társaság is működik, ahol az elítéltek nagy részét munkáltatják. A napi munkavégzés
a sikeres reintegrációt segíti elő.

Reintegrációs hetet
tartottak
Zeneterápiával kezdődött a Reintegrációs hét
a börtönben című egyhetes programsorozat
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet elítéltjeinek a nyár végén. Ezzel
lehetőséget adtak érzelmeik kifejezésére azoknak,
akik a verbális kommunikációban valamilyen lelki
folyamat miatt nem tudták magukat teljes mértékben
megértetni. A programok között szerepelt kreatív
foglalkozás is, amelyen a fogvatartottak apró
ajándékokat készíthettek hozzátartozóiknak. Volt
lehetőségük sportolni is: egy zumbaoktató mozgatta
meg a fogvatartottak izmait. Az elítéltek előadásokat
hallgattak meg a mentálhigiéné fontosságáról,
a stresszel való megküzdés lehetőségeiről. Egy
felvilágosító előadáson részletesen megtudták,
hogy miből áll a pártfogói munka, és milyen feltételei
vannak a reintegrációs őrizetnek.

Targoncavezető képesítést szereztek

A Nostra Kft.-nél dolgozó márianosztrai fogvatartottak
munkájuk mellett az iskolapadba is beültek. A
szabadulást
követő
könnyebb
elhelyezkedés
reményében 8 elítélt targoncavezetői képesítést
szerzett a közelmúltban. A munka mellett oktatásban is
részt vevő fogvatartottak duplán bizonyítják azt, hogy
tettüket megbánták és a társadalom hasznos tagjává
szeretnének válni. A most végzettek szabadulásukig
a márianosztrai fegyház területén üzemelő Nostra Kft.
papír-, illetve faüzemeiben dolgoznak, majd a szabad
világ és a munkaerőpiac várja őket. A civil szférában működő szakképző cég a tanfolyam után külön kiemelte a fogvatartottak
tanuláshoz való pozitív hozzáállását, kitartását és a vizsgán tanúsított jó eredményeit. A szakképzés külön érdekessége volt, hogy a
fogvatartottak mellett munkáltatási felügyelőik is velük együtt tanultak és vizsgáztak. Ezzel mutattak példát nekik szorgalomból, tenni
akarásból és emberségből.
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Szekszárd

Ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét a festő és mázoló szakmaképzés
második, míg a szakács képzés első tanéve a szekszárdi Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben. Soczó László bv. ezredes, intézetparancsnok
köszöntötte a képző intézmények megjelent igazgatóit, leendő tanárait, valamint
az oktatásban részt vevő fogvatartottakat. Kiemelte, hogy milyen fontos és
megbecsülendő az a lehetőség, hogy a tanuló elítéltek szabadulásukra olyan
szakmai végzettséget szerezhetnek, amellyel biztos megélhetést nyújthatnak
maguknak, szeretteiknek, családtagjaiknak. Azt is elmondta, hogy a festő
és mázoló szakmát tanulók már bebizonyították, hogy ilyen körülmények és
feltételek mellett is lehet jó eredményeket elérni, így érdemes tanulni. Felhívta
a figyelmüket arra is, hogy a képzésen legyenek fegyelmezettek, figyelmesek,
szorgalmasak, tanáraikkal szemben udvariasak és tisztelettudóak.

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumában tartottak
tanévnyitót a tanuló elítélteknek szeptember 1-jén. A börtön falain belül idén is a
Pannon Oktatási Központ Gimnázium Szakképző Iskola és Általános Iskola tanárai
kezdték meg az oktatást. Az intézetben az 5-8. osztályt 29-en, a 9-12. osztályt 119en kezdték meg. A 2 éves iskolarendszerű OKJ-s szobafestő-mázoló és tapétázó
képzésben 24 fogvatartott vesz részt, és folytatódik a festő képzés második éve is.
A tanév végén 11 végzős kaphat bizonyítványt. A beiskolázott fogvatartottak alapés középfokú képzésben, valamint szakmaképzésben tanulhatnak. Szabadulásuk
után az itt megszerzett tudás könnyíti meg elhelyezkedésüket a szakmában, vagy
biztosíthatja a továbbtanulás alapját.

márianosztra

VISSZA A JÖVŐBE

Szakácsnak és festőnek tanulnak

Újra az iskolapadban Állampusztán

Tanévnyitó
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Csoportfoglalkozások a művészet jegyében

Főváros

Több hónapig tartó művészetterápiás programokat indított
a fogvatartottaknak szeptembertől a Váltó-Sáv Alapítvány a
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Gyorskocsi utcai és
Maglódi úti intézményében. A hónap végén induló Fonó program
a női fogvatartottak kreativitásának fejlesztése mellett a segítő
és csoportbeszélgetésekre, valamint a személyiségfejlesztésre
helyez nagy hangsúlyt. A csoportfoglalkozásokra kéthetente,
összesen 10 alkalommal kerül sor. A Maglódi úti intézetben
12 férfi fogvatartottnak szeptember közepétől indult heti
rendszerességgel irodalomterápiás csoport. A foglalkozás
középpontjában a többségi társadalom alapvető értékeinek
feldolgozása áll az irodalmi alkotásokon keresztül.
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R. A.:
isteni sugallatra

V. E.:
Figyelem
az arcotokat

Istenem mit tettél, hogy így büntettél,
mindent elvettél, de meghagytad a
reményt,
hogy benned szívem éljen.
Átéltem már jót, rosszat, szépet,
hosszú börtön lett, ezért büntetésem.
A börtönévek alatt,
nem volt más dolgom csak magam.
Elhagyott mindenki, akiket szerettem,
az életemet már nem tartottam
semminek.
Egy téli napon levelem jött,
de nem tudom kitől.
Isteni sugallatra írta egy illető,
csak egy anonim, ez ismerhető.
Levelek jönnek, mennek hétről hétre.
Kiderült, hogy egy angyallal levelezek.
Egy megértő szív dobog benne,
mert tudja, hogy az Isten erre kérte.
Azóta megváltozott szívem, lelkem.
Mert tudom, hogy nem vagyok
egyedül itt bent.

FOGVATARTOT TAK OLDALA

Átlépett az esély kapuján
Kasza istván
Lehetőség, akarat, kitartás, tanulás, tudás, esély! Kasza István fogvatartottat szeretnénk bemutatni olvasóinknak, akinek a fenti szavak különös jelentéstartalommal bírnak. Példáján keresztül szeretnénk érzékeltetni:
a tanulás a börtön falain belül is lehetőséget teremt mindenkinek. A férfi 42 évesen sikeresen tette le a Pannon
Oktatási Központ Gimnáziumi képzésében az érettségi vizsgákat. Eredménye alapján dicséretben részesült.
A napokban kapta meg az értesítést, hogy felvételt nyert a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola által a Budapesti Fegyház és Börtönben indított teológia szakos képzésre.
– Gratulálunk a sikeres érettségihez. Mikor
került börtönbe és kezdte el az iskolát?
– 2012-ben kerültem börtönbe, rá egy évre
már a Budapesti Fegyház és Börtönben
voltam. Ebben az évben el is kezdtem a
középiskolai tanulmányaimat.
- Mi volt a motivációja? Miért gondolta,
hogy érettségizni szeretne?
- Hasznosan akartam eltölteni az időmet.
Tudtam, hogy a szabadulásom után már
nem fogom a korábbi életemet élni, viszont
a gyerekeimről gondoskodnom kell.
Érettségi nélkül nagyon nehéz munkát
vállalni. Ezért törekedtem arra, hogy ezt
megszerezzem.

- A börtönben végzett munkájában is tudja
hasznosítani a rácsok mögött megszerzett
tudást? Van olyan tanára, akire mentorként
tekint?
- Persze, hiszen a szobafestő szakmámat
is a börtönben szereztem meg. Nagyon
hálás vagyok Fehér Krisztina irodalomnyelvtan szakos tanáromnak. Nagyon
sokat köszönhetek neki, mert biztatott,
és mindvégig hitt bennem. Az iskolai
rendezvényeken verseket szavalhattam.
- Mi a mottója? Mit üzen a
fogvatartottaknak?
- Nem egy szeretnék lenni a cigány
fogvatartottak közül, hanem egy,
a tanult cigány fogvatartottak közül.
A fogvatartott társaim pedig
higgyenek magukban.
B. N. Zs.

- Szabadulás után milyen területen
szeretne elhelyezkedni?
- Karitatív vagy civil szervezetnél, esetleg
valamilyen segítő szolgálatnál képzelem
el a jövőmet. Mindenképpen a romákkal
kívánok foglalkozni. Van egy elképzelésem,
hogy a Tatabányán élő hátrányos helyzetű
roma embereken segíthessek.

Nincsen mosoly, csak bánat,
nincs barát, nincs bocsánat.
Nincs levél, nincs csomag,
a helyzet fáj és ostoba.
Mókuskerék itt az élet,
tekerünk, de mi végre.
A 22-es csapdája ez,
a feledés tán gyógyír lehet.
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- Nagyobbik lánya is érettségi előtt állt. Mi
volt a család reakciója?
- Nagyon örültek. Büszkék rám, és a
nagyobbik lányom azt mondta: most már
csak azért is sikerülni fognak az ő
vizsgái is.

Figyelem az arcotokat,
nem mutatnak nagyon sokat,
Elnyűtt, fáradt, bánatos,
vajon mi bánthat titeket most?

Figyelem az arcotokat,
kié pimasz, vagy ostoba.
vannak kaméleon arcok,
belül vívják meg a harcot.

2017. november

Forrás: A két vers a Szegedi Fegyház és Börtön Csillagtükör című lapjában jelent meg.

- A zárkatársai mit gondoltak, amikor
megtudták, hogy tanulni kezd?
- Az elején egyesek kétkedve figyeltek,
majd támogattak és a vizsgáimat követően
elismerték a teljesítményemet. Büszkén
mondogatták egymásnak: lám a Tádénak
is sikerült!
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Koboz zengett a börtön
falai között

Dinnyés József, a Magyar Kultúra Lovagja előadókörútja
egyik állomásaként látogatott el a Reformáció Emlékbizottság
támogatásával a gyulai bv. intézetbe, ahol művelődés- és
egyháztörténeti előadását hallhatták a fogvatartottak.
A magyar zeneszerző, előadóművész sajátságos stílusú
előadásában egy nem mindenkinek ismert hangszerrel
jelent meg a közönség előtt, ahol természetesen kérdésként
fogalmazódott meg a zeneszerszám neve. A koboz névre
hallgató pengetős hangszer és az énekes hangjának
párosítása nem mindennapi élményt nyújtott a résztvevőknek.
A 16. századi, néhol ismerős énekekkel összekötött történelmi
délutánon a korszak jellegzetességeiről és máig tartó
időszerűségeiről kaptak
zenei áttekintést az elítéltek.
Dinnyés József szeptember
közepén a reformáció
ötszáz éves évfordulójához
kapcsolódva Huszár Gál
emlékműsort adott elő a
fogvatartottaknak a Veszprém
Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetben.
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A Kalocsai Fegyház és
Börtön Szent Kereszt
Börtönkápolnájának
búcsúszentmiséjét
Dr. Mészáros István római
katolikus börtönlelkész
meghívására Marton Gábor
káplán atya mutatta be, aki egy
kézzel hímzett kehelygarnitúrát
is megáldott a szentmisén.
A Szent Kereszt börtönkápolnát 2001. december 21-én
áldotta meg Karl Josef Rauber érsek, apostoli nuncius és
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. A kápolna oltárképét
Bicskey Zsolt festőművész festette, a színes üvegablakokat
Mohai Attila üvegfestő művész készítette, a keresztút képei
pedig Prokop Péter kalocsai származású papfestő alkotásai.
A kápolnában a padokon és székeken 120 ülőhely van. A
kápolnának két elektromos orgonája van, ezeket Agyagási
Béla nyugalmazott református börtönlelkész Hollandiából
hozatta. A szentmise végén Vajda Pál Fakereszt című versét
szavalta el Villányi Klára fogvatartott. A búcsúra készült el
a komplett kehelygarnitúra, amelyet Pandur Istvánné népi
iparművész rajzolt meg, és Villányi Klára fogvatartott hímezett
kézzel. A minta úgynevezett öregminta egyszínű óarany
fonallal hímezve.

megemlékezés az aradi
vértanúkról
A magyar szabadságharc bukása után 1849. október 6-án
kivégzett tizenhárom honvédtisztről tartottak megemlékezést a
fogvatartottak a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet színháztermében. Az intézet drámaszakkörének tagjai
ünnepi műsorral tisztelegtek a 168 évvel ezelőtt kivégzett 13
aradi vértanú emlékének. A vetítéssel egybekötött műsorban
a fellépők verssel, prózával és énekkel emlékeztek meg a
hősökről. Az előadást az intézetben tanuló 134 fogvatartott
rendhagyó történelemóraként tekintette meg. A fellépőket
nagy tapssal jutalmazták.

A Ráckevei Vénusz Színház tartott előadást augusztus végén
a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint
a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete közel 70 fős
fogvatartotti nézőjének. A színház az István, a király című
rockoperát mutatta be augusztus 20-a alkalmából. A színház
művészeti vezetője, Kósa Dénes azzal kereste meg a Tököli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokát, hogy
együttműködési megállapodást szeretne kötni az intézettel.
Tervei között szerepel egy közös színdarab létrehozása. A
díszletek megalkotásával ez több hónapos elfoglaltságot
jelentene azon fiatal- és nagykorú fogvatartottaknak, akik
tevékenyen részt vesznek majd ebben a munkában.

Börtöncursillo solton

szentmise Boldog ceferino
tiszteletére

két jogerős női fogvatartott vehette magához az Úr szentségét.
Egyikük keresztségben részesült, a másik bérmálkozott. További
különlegessége volt az eseménynek, hogy két szabadult
fogvatartott szintén jelen volt az ünnepségen: mindketten
bérmálkoztak. A fogvatartottakat és a szabadult elítélteket Zsebe
Attila börtönlelkész hónapokon át készítette fel e jeles napra,
amelyen mindannyian megilletődve vettek részt.

Az első roma egyházi példakép tiszteletére mutattak be szentmisét a
Balassagyarmati Fegyház és Börtön kápolnájában. Boldog Ceferino
augusztusban ünnepelt egyházi példakép: Balassagyarmaton
minden évben megemlékeznek róla a fogvatartottak. Turai János
balassagyarmati plébános atya mutatta be a szentmisét, valamint
megtisztelte az intézetet jelenlétével Dúl Géza atya, a váci egyházmegye
cigánypasztorációs lelkésze. Ő mesélt Ceferino életéről, aki
lókereskedőként is a tisztességről és a becsületről tett tanúságot, majd

istentisztelet a családdal a Kálvin Kápolnában
Családi istentiszteletet tartottak október 6-án a nagyfai börtönben. Tizenegy
elítélt érdemelte ki jó magatartásával, hogy családjával együtt hallgassa az
igét az intézet Kálvin Kápolnájában, majd családi beszélőn találkozhattak
rokonaikkal. Az istentisztelet az ötszáz éves reformáció jegyében zajlott,
az elítéltek műsort adtak Kálvin János életéről és megemlékeztek az
aradi 13 vértanúról is. Vendégük volt Szabó József, a Magyar Evangéliumi
Börtönmisszió vezetője, aki minden dolgozónak és elítéltnek egy könyvet vitt
ajándékba, amely egy bűnöző életmódot folytató ember megtérésének hiteles
történetét dolgozza fel.
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rockopera a börtönben

Búcsút ünnepeltek
a börtönben

Börtönlelkészek országos
találkozója veszprémben
Házigazdaként fogadta a börtönlelkészeket a Veszprém Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet több hónapos előkészület után
a Veszprém Főegyházmegyei Érsekség támogatásával és
közbenjárásával. A két napos rendezvényen Bíró László tábori
püspök lelkésztársait így jellemezte: mind hídverők, jelei egy
más világnak, akik fáradhatatlanul és önzetlenül tesznek a
szabadságvesztésüket töltők lelki üdvösségéért, nyújtanak segítő
kezet és fordulnak elfogadással a fogvatartottak felé. Takács Péter
a Váci Főegyházmegye részéről a börtönpasztorációról beszélt. „A
szenteknek is van múltjuk, de a fogvatartottaknak is van jövőjük” –
zárta beszédét. A gimnázium által használt Szent Anna Kápolnában
Márfi Gyula érsek vezetésével Nagy Károly apát kanonokkal
közösen a börtönlelkészek ünnepi liturgiát mutattak be, mely során
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több fordulattal az életében pap lett, hite miatt bebörtönözték és meg
kellett halnia. Ő az első roma példakép, akit az egyház boldoggá avatott
élete és vértanúsága miatt. A szentmise részeként tanúságtételre is sor
került. A szentmisén az intézet Szent Dávid kórusa zenélt és énekelt. Az
atyák üzenete szerint az egyik legfontosabb szeretetben élni, tisztelni a
családot és társainkat.

A kereszténységről szóló rövid tanfolyamot, úgynevezett
börtöncursillot tartottak az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet solti intézményében, amin 24 elítélt
vett részt. A cursillot a katolikus egyház szervezi, a program
vezetői világi keresztények. A háromnapos áhítat végén
a fogvatartottak Isten üzenetével feltöltődve tértek vissza
társaikhoz. A résztvevők mindannyian a helyi bibliakör
tagjai, a lelkigyakorlat után társaiknak is tovább adhatták
a hallottakat és tapasztaltakat. A zárónapon 5 fogvatartott
elsőáldozóként vett részt a szentmisén. A tervek szerint
decemberben utócursillo lesz azon fogvatartottaknak,
akik már elvégezték a börtöncursillot. Ezen foglalkozások
a reintegráció részei is, hiszen az elítéltek tudják: bár
vétkeztek, a bűnöket jóvá lehet tenni, „Isten országa nyitva!”
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harmadik évfolyam
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálata 2014-ben hirdette meg az „aktív hétköznapok” című pályázatot, amelyre az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai az Országos Műveltségi Vetélkedő nyertes ötletével pályáztak. A játék ebben az évben is folytatódik, a harmadik évfolyam negyedik kérdéssora következik.
Aki kedvet érez a vetélkedőben való részvételhez, válaszolja meg a feladatsorokat, majd a válaszokat névvel, nyilvántartási számmal és
intézetének megjelölésével adja le reintegrációs tisztjének. Minden helyes válasz egy pontot ér, így egy feladatsor helyes kitöltésével maximum tíz pont érhető el. A játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a játékosok minden tesztsort kitöltsenek, illetve minden kérdést
megválaszoljanak. Az első helyezést az összesítést követően a legtöbb pontot elérő fogvatartott nyeri el. Az első három helyezett oklevélben
részesül, és a nyereménylistán értékes tárgyjutalmak is szerepelnek. A legaktívabb intézetek is tárgyjutalomban részesülnek. Az első helyezett emellett megnyeri intézetének a vetélkedő vándorkupáját.

A megfejtések leadási határideje: 2017. november 30.
A feladatsor helyes válaszait a következő lapszámunkban közöljük.
mindenkinek jó szórakozást és eredményes munkát kívánunk a tesztsorok kitöltéséhez!

III. Országos Műveltségi Vetélkedő, negyedik feladatsor
1.

2.

3.

4.

5.

Hol született Lionel messi a híres focista?
A: Argentínában
B: Brazíliában
C: Spanyolországban
D: Olaszországban
Ki látható az 1000 forintos bankjegyen?
A: Deák Ferenc
B: Gróf Széchenyi István
C: Mátyás király
D: Szent István király
milyen hangszer az okarina?
A: vonós
B: ütős
C: fúvós
D: húros
mi a Halloween szó jelentése magyarul?
A: szent ember
B: démonok harca
C: boszorkányok üldözése
D: pokol tüze
mlyen főzelékbe kell babérlevelet tenni?
A: zöldbab
B: krumpli
C: tök
D: borsó

6. melyik vitamin hiánya okozza az angolkórt?
A: A-vitamin
B: E-vitamin
C: B-vitamin
D: D-vitamin
7. mi a deres tapló?
A: műveletlen ember
B: rovarféle
C: gombafajta
D: lófajta8.
7. mi a humanizmus eszménye?
A: „A természet követése”
B: „Sokoldalúan képzett ember”
C: „Merj gondolkodni!”
D: „Az légy, aki vagy, érezd jól magad!”
9. A Hunyadi-címerben mit tart a csőrében a holló?
A: egy faágat
B: egy kardot
C: egy gyűrűt
D: egy darab sajtot
10. mi van a maslow-piramis csúcsán?
A: szeretet, valahová tartozás szükséglete
B: kognitív szükségletek
C: biztonsági szükséglet
D: önmegvalósítás

Az előző kérdéssor megfejtései: 1: C, Szent Asztrik, 2: A, Lettország, Litvánia stb., 3: A: Verdi, 4: D, muszlim szerzetesek, 5: B, méhszurok,
6: A, Ciprus, 7: D: vörös bolygó, 8: A, Csongrád megye, 9: B, Marci, 10: C, Ady Endre

